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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
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Datum:  18. 01. 2017 
 

 

SKLEPI 9. SEJE SPVCP, 18. 01. 2017  
 

 

Sklep 9.1.1.: Zapisnik 8. seje SPV je soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.2.1.:  Finančni načrt za leto 2017 je soglasno sprejet.  

 

Sklep 9.3.1.:  Poročilo o delu SPV za leto 2016 se posreduje županu in direktorici OU.  

 

Sklep 9.4.1.: Glede na poročilo Policijske postaje Ravne o prometni varnosti v Kotljah 

na odseku od križišča za Slovenj Gradec do Rimskega vrelca ugotavljamo, 

da ni posebnih razlogov za postavitev hitrostnih ovir na omenjeni relaciji.  

 

Sklep 9.4.2.: Policijski postaji Ravne predlagamo občasne kontrole hitrosti prometa v 

naselju Kotlje na odseku od križišča za Slovenj Gradec do Rimskega 

vrelca. 

 

Sklep 9.5.1.: Na šole ter vrtec je potrebno poslati vprašanje, ali lahko umestijo termin 

za Jumikar in Kolesarček v mesec oktober v aktivnosti ob Tednu 

mobilnosti. Ravno tako je potrebno preverit pri izvajalcu, če ima proste 

termine v mesecu oktobru. 

 

Sklep 9.6.1.: V plan dela za leto 2017 je potrebno uvrstiti tudi aktivnosti za starejše 

občane glede varne udeležbe v prometu. Na AVP je potrebno preveriti, 

kakšne aktivnosti ter delavnice so predvidene za starejše občane. 

 

Sklep 9.7.1.: Člani SPV smo se seznanili s spremembo Zakona o voznikih glede 

organiziranosti Sveta. Upravi občine predlagamo, da na novo uredi status 

Sveta za preventivo v skladu s spremembo Zakona o voznikih.  

 

Sklep 9.8.1.: Člani SPV ugotavljamo, da parkiranje na vozišču med stanovanjskima 

blokoma Javornik 39 in Javornik 40 po določilih Zakona o pravilih 

cestnega prometa ni dovoljeno, zato postavitev prometne signalizacije ni 

smiselno. Pri spremembi prometnega režima v enosmerno se težava ne 

reši, ker tam parkirana vozila ovirajo izvoz vozil iz cestnega odseka 

JP850501 (Cesta v mestni četrti Javornik VII (Javornik 40 - 43)) na 

krožno cesto LZ350071 (Zbirna in krožna cesta v mestni četrti Javornik). 

Stanovalcem bloka Javornik 39 zato predlagamo, da uporabljajo javna 

parkirišča v okolici. V kolikor parkiranje v okolici ni možno, predlagamo 

stanovalcem ureditev dodatnih parkirnih mest na njihovem zemljišču. 
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Sklep 9.8.2.1.: Člani SPV smo pobude za postavitev hitrostnih ovir v Dobji vasi (Hof in 

obrtna cona) na prejšnjih sejah že obravnavali in podali mnenja in 

predloge. 

 

Sklep 9.8.2.2.: Na lokacijah v Dobji vasi (Hof in obrtna cona Log) bomo člani SPV 

poiskali ustrezne lokacije za postavitev merilca hitrosti in takoj ko bo 

mogoče, tablo »Vi vozite« tudi namestili. 

 

Sklep 9.8.2.3.: Policijski postaji Ravne predlagamo, da pogosteje izvajajo nadzor 

prometa in meritve hitrosti na lokacijah v Dobji vasi (naselje Hof, 

spodnja Dobja vas in obrtna cona LOG)  

 

Sklep 9.8.3.: Člani SPV menimo, da na novo urejenem parkirišču bivših Storitev tri 

parkirna mesta zadostujejo večini potreb parkiranja invalidov. V večini 

dneva so mesta prazna oziroma je zasedeno eno mesto. Zaradi vloge 

Društva invalidov Mežiške doline bomo ponovno preučili potrebe po 

dodatnih parkirnih mestih.  

 

Sklep 9.8.4.: Člani SPV si bomo nevaren prehod za pešce na lokaciji Partizanska cesta 

31 ogledali in podali mnenje po terenskem ogledu. 

 

Sklep 9.8.5.: Člani SPV si bomo lokacijo na Prežihovi ulici 2 ogledali in podali mnenje 

po terenskem ogledu. 

 

Sklep 9.8.6.: Člani SPV predlagamo, da se robnik od podhoda s stopnicami (Trg 

svobode 22) na pločniku do prehoda za pešce na Trgu svobode 19 in 

državno cesto R1 1264-Ravne – Kotlje, obarva z belo barvo in tako 

dodatno poudari rob pločnika.  

 

Sklep 9.8.7.1.: Člani SPV predlagamo postavitev fizičnih ovir na obeh straneh prehoda 

za pešce preko ceste JP 850421-Cesta v mestni četrti center Ravne I, 

med objektoma Trg svobode 11 in Trg svobode 4.   

 

Sklep 9.8.7.2.: Zaradi preprečitve dolgotrajnega (celodnevnega) parkiranja pred letnim 

vrtom Gostilne Lečnik, člani SPV predlagamo ureditev cone 

kratkotrajnega parkiranja (modra cona).  

 

Sklep 9.8.7.3.: Člani SPV predlagamo postavitev fizičnih ovir na pločniku okoli Mesarije 

Lečnik zaradi preprečevanja parkiranja vozil in s tem povečane varnosti 

pešcev kateri prečkajo cesto R1 1264-Ravne - Kotlje med Mesarijo 

Lečnik in Pošto Slovenije. 

 

Sklep 9.8.8.: Člani SPV si bomo lokacijo na Čečovju 13 ogledali in podali mnenje po 

terenskem ogledu. 

 

Sklep 9.8.9.: Člani SPV si bomo lokacijo na Ob Suhi 7b ogledali in podali mnenje po 

terenskem ogledu. 

 

Sklep 9.8.10.1.: Za postavitev opozorilne table na cestnem odseku: 1264-Ravne – Kotlje 

pri »Košelniku« na Brdinjah je potrebno preverit možnost oznake v 

Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter 

podati ustrezno pobudo na DRSC. 
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Sklep 9.8.10.2.: Postavitev talnih ovir pri kmetiji Kovač v Kotljah 22 na cestnem odseku: 

350171-Cesta Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - Koča na 

Naravskih Ledinah, je v skladu s predpisi in razmerami na in ob cesti, 

zato smo člani SPV mnenja, da hitrostne ovire lahko ostanejo. 

 

Sklep 9.8.10.3.: Policijski postaji Ravne predlagamo, da pogosteje izvajajo nadzor 

prometa in meritve hitrosti na cestnem odseku: 1264-Ravne – Kotlje pri 

»Košelniku« na Brdinjah 34 kjer je prehod za pešce. 

 

Sklep 9.8.11.: Člani SPV smo proučili predlog spremembe prometnega režima na 

cestnem odseku: 851251-Cesta v mestni četrti center Ravne XIV (Ob 

Suhi) od začetka objekta Ob Suhi 5b do križišča s cestnim odsekom: 

851261-Cesta v mestni četrti center Ravne XV (Ob Suhi 4a-d), v razdalji 

približno 90m in sicer iz dvosmernega v enosmerni promet ter uvedbo 

časovno omejenega parkiranja (modra cona) in soglašamo s predlogom. 

Upravi Občine predlagamo, da predlog uvrsti v izvedbo del. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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